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 มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุดอกกลวยไม 

1     ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุดอกกลวยไม ครอบคลุม

กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแตการรับดอกกลวยไมเขาโรงคัดบรรจุจนออกจากโรงคัดบรรจุ เพ่ือให      

ดอกกลวยไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน และมีสุขอนามัยพืชท่ีดี  

2     นิยาม 

ความหมายของคาํท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี ้ มีดังตอไปนี ้

2.1 ดอกกลวยไม หมายถึง ดอกของพืชในวงศ Orchidaceae ท่ีผลิตเพ่ือจําหนายหลายรูปแบบ ไดแก 
(ก) ชอดอกกลวยไมสด ท่ีมีองคประกอบครบสมบูรณ คือ มีกานชอ และดอก 
(ข) ดอกกลวยไมท่ีเดด็ดอกออกจากชอดอกกลวยไมสดเปนดอกเดี่ยว 
(ค) ผลิตภัณฑอ่ืนท่ีไดจากการจัดดอกกลวยไม หรือนําสวนหนึ่งสวนใดของดอกกลวยไมมาประดิษฐ    

เชน พวงมาลัย ชอบูเกต เปนตน  

2.2 การตรวจพินิจ หมายถึง การตรวจสอบลักษณะปรากฏภายนอกของสิ่งใดส่ิงหนึ่ง เชน ผลิตผล 

ผลิตภัณฑ สภาพแวดลอมท่ีปรากฏ โดยการตรวจดวยสายตาเปนหลัก แตอาจใชประสาทสัมผัสอ่ืนประกอบ 

ท้ังนี้ขึ้นกับปจจัยคุณภาพท่ีตองการตรวจสอบ หรืออาจใชเคร่ืองมือประกอบ เชน แวนขยายชวยในการ

ตรวจสอบ แลวประเมินวาลักษณะปรากฏหรือสภาพแวดลอมท่ีตรวจสอดคลองกับเกณฑท่ีใชใน การตรวจ

หรือไมอยางไร ท้ังนี้ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทํางานดวย 

2.3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง วัตถุอันตรายท่ีใชในทางเกษตรซ่ึงกรมวิชาการเกษตร

เปนผูรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีออกตามความใน

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  

2.4 โรงคัดบรรจุ หมายถึง สถานประกอบการที่มีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว ตั้งแตการคัดแยก การบรรจุ

หีบหอ และการเก็บรักษา กอนการขนสง 
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2.5 กลองบรรจุ หมายถึง กลองใน และ/หรือ กลองนอก ท่ีใชบรรจุดอกกลวยไมซ่ึงบรรจุลงถุงหรือหอแลว 

มีบริเวณหรือฉลากท่ีแสดงใหเห็นขอมูลรายละเอียดดอกกลวยไมท่ีบรรจุอยูภายในอยางชัดเจน 

2.6 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตซ่ึงเปนอันตรายแกพืชท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย ไดแก โรคพืช 

แมลง สัตว และวัชพืช 

3     เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน  

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมินการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุดอกกลวยไม ใหเปนไปตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 
(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. สถานประกอบการ
 

  

1.1 การออกแบบ   

 1.1.1 แยกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเปนสัดสวน มีสภาพ

เหมาะสมตอการปฏิบัติงานและการบริหารงาน  

1.1.1 ตรวจพินจิ 

1.1.2 อากาศถายเทสะดวก 1.1.2 ตรวจพินจิ 

1.1.3 สามารถปองกันฝน แสงแดด  1.1.3 ตรวจพินจิ 

1.1.4 มีระบบระบายน้ํา และระบบกําจัดของเสีย  1.1.4 ตรวจพินจิ 

1.2 อาคารคัดบรรจ ุ   

 1.2.1 มีโครงสรางแข็งแรง ปลอดภัย สามารถ

รองรับน้ําหนักอุปกรณ เคร่ืองจักร หองท่ีใช

ควบคุมอุณหภูมิ หองรมยา และอุปกรณอ่ืนท่ี

จําเปนสําหรับปฏิบัติงานคัดบรรจุ  

1.2.1 ตรวจพินจิ 

1.2.2 วางผังสายการคัดบรรจุดอกกลวยไม

ตามลําดับขั้นของกระบวนการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง 

1.2.2 ตรวจพินจิ 

1.2.3 วัสดุท่ีใชภายในอาคารสามารถดูแลรักษา  

ทําความสะอาดงาย สภาพพ้ืนท่ีภายในอาคาร 

สะอาด อากาศถายเทสะดวก  

1.2.3 ตรวจพินจิ 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

2. การควบคุมการปฏิบัติงาน   

2.1 แผนปฏิบัติงาน   

 2.1.1 มีแผนการควบคุมการปฏิบัติงานแตละ

ขั้นตอน ของดอกกลวยไมแตละประเภท 

2.1.1 ตรวจแผนควบคุม 

การปฏิบัติงาน 

2.1.2 มีผู กํากับดูแลท่ีสามารถควบคุมการ

ปฏิบัติงาน 

2.1.2 สัมภาษณผูกํากับ 

ดูแล 

2.2 การคัดคุณภาพดอก

กลวยไม 

 

2.2.1 คัดแยกชั้นคุณภาพและขนาดตาม  

มกษ. 5001 มาตรฐานสินคาเกษตร เ ร่ือง  

ชอดอกกลวยไม และ/หรือ ขอกําหนดของคูคา  

 

2.2.1 ตรวจพินิจการ

ปฏิบัติงาน 
 

2.2.2 ตรวจสอบศัตรูพืชบนดอกกลวยไม  

คัดแยกดอกกลวยไม ท่ี มี ศัต รูพืช  หรือท่ี มี

รองรอยการทําลายของศัตรูพืช หรือท่ีมีตําหนิ

ออก 

2.2.2 ตรวจพินิจการ

ปฏิบัติงาน 

2.2.3 อุปกรณ ท่ีใช ในการปฏิบัติ งานตอง

เหมาะสม สะอาดและคม 

2.2.3 ตรวจพินิจการ

ปฏิบัติงาน 

2.2.4 ควรมีมาตรการทําใหน้ําบนดอกกลวยไม

แหง 

2.2.4 ตรวจพินิจการ

ปฏิบัติงาน 

2.2.5 หากตองมีการเก็บรักษาดอกกลวยไม

กอนการผลิต ตองมีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม 

2.2.5 ตรวจพินิจการ

ปฏิบัติงาน 

2.3  การบรรจุดอกกลวยไม   

 2.3.1 วัสดุท่ีใชทํากลองบรรจุตองเหมาะสม 

ใหม และสะอาด 

2.3.1 ตรวจพินิจ 

2.3.2 ตองบรรจุดอกกล วยไมด วยความ

ระมัดระวัง เ พ่ือไมให เกิดความเสียหายแก  

ดอกกลวยไม 

2.3.2 ตรวจพินิจการ

ปฏิบัติงาน 

2.3.3 ดอกกลวยไมท่ีบรรจุแลว ตองเก็บรักษา

ในหองท่ีมีอุณหภูมิไมเกิน 25 
O
C เพ่ือลด

อุณหภูมิดอก 

2.3.3 ตรวจพินิจ 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

2.3.4 การบรรจุเรียงถุงหรือหอดอกกลวยไมลง

กลองบรรจุ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง  

ไมบรรจุในปริมาณท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอ

คุณภาพดอกกลวยไมขณะขนสง  

2.3.4 ตรวจพินิจ 

2.3.5 ใหแสดงขอมูลรายละเอียดท่ีถูกตองของ

สินคาบนฉลากหรือกลองบรรจุ 

2.3.5 ตรวจขอมูลบน

ฉลากหรือกลองบรรจุ 

2.4 รมสารเมทิลโบรไมด

เ พ่ือกําจัดศัต รูพืชตาม

ขอกําหนดของประเทศ 

ผูนําเขา (ถามี) 

2.4 กรณีท่ีมีขอกําหนดของประเทศผูนําเขา  

ใหรมสารเมทิลโบรไมดเพ่ือกําจัดศัตรูพืช ตอง

ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีผานการรับรองและขึ้น

ทะเบียนโรงรมจากกรมวิชาการเกษตร 

2.4 ตรวจหลักฐานการ

รับรอง 

2.5 การเก็บรักษาดอก

กลวยไม 

2.5 ดอกกลวยไมท่ีบรรจุพรอมขนสง ตองเก็บ

รักษาในสถานท่ีท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิไมเกิน 

25 
O
C จนถึงเวลาขนยายขึ้นรถขนสง  

2.5 ตรวจพินิจ 

3. การบํา รุง รักษาและ 

การสุขาภิบาล 

  

3.1 มีมาตรการในการบํารุง 

รักษา และทําความสะอาด 

3.1 ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรการในการ

บํารุงรักษา และทําความสะอาด เพ่ือใหม่ันใจวา

สามารถปองกันผลกระทบจากสัตวพาหะนําเช้ือ 

3.1 ตรวจพนิิจ 

 

3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ 3.2 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ อยางเพียงพอ เหมาะสม 

พรอมใชงาน มีการทําความสะอาดทุกคร้ังหลัง

การใชงาน และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชงานได 

3.2 ตรวจพนิิจ 

3 . 3  การควบคุ มวั ต ถุ

อันตรายทางการเกษตร 

3.3 มีการจัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยาง 

ถูกตอง รวมท้ังมีปายท่ีบงบอกชัดเจน และมี

มาตรการกําจัดวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่

เหลือใชอย างถูกตอง และระมัดระวั งการ

ปนเปอนสูแหลงน้ําสาธารณะ 

3.3 ตรวจพนิิจ 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

4. สุขภาพและการให

ความรูแกผูปฏิบัติงาน 

 

4.1 มีอุปกรณปองกันอันตรายท่ีใชงานไดและ

เพียงพอใหแกผูปฏิบัติงานท่ีตองสัมผัสกับ  

วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

 
4.1 ตรวจพนิิจ 

4.2 มีส่ิงอํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะ

สวนบุคคลอยางเพียงพอ 

4.2 ตรวจพนิิจ 

4.3 มีการดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยาง

เหมาะสมและเพียงพอ 

4.3 ตรวจพนิิจ 

4.4 ใหความรู หรืออบรมทักษะการปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอน การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องตน  

การจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหแก

ผูปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

 
4.4.1 ตรวจพินจิ 
4.4.2 ตรว จบั น ทึก

ขอมูล หรือประเมิน

ความรูความเขาใจของ

ผูปฏิบัติงาน 

5. การบันทึกขอมูล   

 5.1 มีการบันทึกขอมูล ดังนี้  

5.1.1 แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 5.1.1 ตรวจบันทึกขอมูล 

5.1.2 ชนิดและปริมาณดอกกลวยไมท่ีผลิต/

รุน/วัน 

5.1.2 ตรวจบันทึกขอมูล 

5.1.3 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร และ/หรือ 

การรมเมทิลโบรไมด (ถามี) 

5.1.3 ตรวจบันทึกขอมูล 

5.1.4 อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา 

ดอกกลวยไมท่ีผลิต/รุน/วัน 

5.1.4 ตรวจบันทึกขอมูล 

5.1.5 ประเทศคูคาปลายทาง  5.1.5 ตรวจบันทึกขอมูล 

5.2 เก็บรักษาบันทึกขอมูลตอเนื่องอยางนอย  

1 ป 

5.2 ตรวจบนัทึกขอมูล 

 



มกษ. 5502-2552 

 

6

4     คําแนะนําการปฏบิัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุดอกกลวยไม 

คําแนะนํานี้มีไวเพ่ือใหผูประกอบการนําไปใชปฏิบัติในกระบวนการคัดบรรจุดอกกลวยไม เพ่ือให       

การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุดอกกลวยไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 

คําแนะนําการปฏิบัติที่ดสีําหรับโรงคัดบรรจุดอกกลวยไม 

(ขอ 4) 

โรงคัดบรรจุดอกกลวยไม ควรตั้งอยูในทําเลท่ีใกลกับแหลงผลิตกลวยไม มีความสะดวกในการขนสง   

ดอกกลวยไม มีระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบการติดตอส่ือสาร ระบบ

บําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ นอกจากนี้ควรคํานึงถึงการหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีท่ีมักประสบภัยธรรมชาติ เชน น้ํา

ทวม หรือแผนดินทรุด พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม  

การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุดอกกลวยไม มีองคประกอบสําคัญท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี ้

ก.1 สถานประกอบการ  

ปจจัยท่ีตองคํานึงถึงในสถานประกอบการ เพ่ือปองกันดอกกลวยไม อุปกรณ เคร่ืองมือ ผูปฏิบัติงาน ไมให

ไดรับความเสียหายจากแสงแดด ลม ฝน การสะสมของเชื้อโรค และความเสี่ยงจากศัตรูพืช ไดแก 

ก.1.1 การออกแบบ 

ก.1.1.1 พิจารณาแยกพื้นท่ีปฏิบัติงานเปนสัดสวน ใหมีสภาพเหมาะสมตอการปฏิบัติงานและการ

บริหารงาน ไดแก พ้ืนท่ีสําหรับรับดอกกลวยไมจากแหลงผลิต พ้ืนท่ีสําหรับกระบวนการปฏิบัติงาน       

คัดบรรจุ พ้ืนท่ีสําหรับการบริหารจัดการ เชน หองทํางานของผูจัดการ พนักงานฝายตางๆ ควรแยกสวน

เพ่ือความสะดวกในการติดตอส่ือสาร การจัดเก็บเอกสาร และงานดานอ่ืนๆ 

ก.1.1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความโปรง ไมอับช้ืน อากาศถายเทสะดวก 

ก.1.1.3 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีวัสดุปองกันฝน และความรอนจากแสงแดดได  

ก.1.1.4 มีระบบระบายน้ํา และระบบกําจัดของเสีย เพ่ือปองกันการสะสมของเชื้อโรค 

ก.1.2 อาคารคัดบรรจุ  

ก.1.2.1 เปนอาคารท่ีมีโครงสรางแข็งแรง ปลอดภัย สามารถรองรับน้ําหนักอุปกรณ น้ําหนักเคร่ืองจักร 

อุปกรณขนยาย หองท่ีใชควบคุมอุณหภูมิ หองรมยา และอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับปฏิบัติงานคัดบรรจุ 



มกษ. 5502-2552 

 

8

ก.1.2.2 มีการวางผังสายการคัดบรรจุดอกกลวยไมตามลําดับขั้นของกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง     

ลดระยะทางการเคลื่อนยายดอกกลวยไมใหส้ันท่ีสุด ไมควรมีการวกกลับ หรือเคล่ือนท่ีตัดกัน จนเกิดการ

กีดขวาง ทําใหสายการคัดบรรจุเกิดการหยุดชะงัก หรือสับสน 

ก.1.2.3 พ้ืนควรเปนพ้ืนปูนซีเมนตเรียบ เพ่ือสะดวกในการทําความสะอาด สามารถระบายน้ําไดดี ไมมี 

น้ําขังและส่ิงปฏิกูลอ่ืนๆ ฝาผนังและเพดานควรใชวัสดุท่ีคงทน เรียบ สามารถบํารุงรักษา และทํา      

ความสะอาดไดงาย สภาพพ้ืนท่ีภายในอาคาร สะอาด อากาศถายเทไดสะดวก 

ก.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน 

ก.2.1 แผนปฏิบัติงาน 

ก.2.1.1 มีแผนการควบคุมการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนของการผลิตตามประเภทของดอกกลวยไม ไดแก 

(ก) ชอดอกกลวยไมสด ควรนําชอดอกแตละชอท่ีคดัแยกชั้นคุณภาพและขนาดแลวมาปาดปลายโคนกาน

ออก 0.5 cm ถึง 1.0 cm (ภาพท่ี ข.1) เสียบหลอดบรรจุน้ําสะอาด หรือสารละลายยืดอายุการใชงาน  

(ข) ดอกกลวยไมท่ีเด็ดดอกออกจากชอดอกกลวยไมสดเปนดอกเดี่ยว หรือกลวยไมเด็ดดอก ตองปฏิบัติ

ดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหาย 

(ค) ผลิตภัณฑอ่ืนท่ีไดจากการจัดดอกกลวยไม หรือนําสวนหนึ่งสวนใดของดอกมาประดิษฐ เชน 

พวงมาลัย ชอบูเกต ตองปฏิบัติดวยความชํานาญและระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหาย 

รูปแบบการควบคุมและการกํากับดูแลท่ีจําเปนจะขึ้นอยูกับขนาดธุรกิจ ลักษณะของกิจกรรม และรูปแบบ

ของการคัดบรรจุดอกกลวยไมท่ีเก่ียวของ  

ก.2.1.2 มีผูจัดการหรือผูกํากับดูแลท่ีมีความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานมาตรฐานกลวยไม สามารถท่ีจะ

พิจารณาตัดสินความเส่ียงจากปจจัยตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพและสุขอนามัยพืชของดอก

กลวยไม และสามารถนําวิธีปองกันและแกไขมาใชไดอยางเหมาะสม  

ก.2.2 การคัดคุณภาพดอกกลวยไม 

ก.2.2.1 คัดแยกชั้นคุณภาพและขนาดตาม มกษ. 5001 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง ชอดอกกลวยไม   

และ/หรือ ขอกําหนดของคูคา (ภาพท่ี ข.2) 

ก.2.2.2 ตรวจสอบคุณภาพชอดอกกลวยไมสดทีละชอ ตรวจสอบศัตรูพืชและคัดแยกดอกกลวยไมท่ีมี

ศัตรูพืช หรือท่ีมีรองรอยการทําลายของศัตรูพืช หรือท่ีมีตําหนิออก (ภาพท่ี ข.3) 
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ก.2.2.3 อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน เชน ไมบรรทัดหรือไมวัด มีด กรรไกร เปนตน ควรสะอาด คม 

เพ่ือปองกันดอกกลวยไมเสียหาย 

ก.2.2.4 ควรทําใหน้ําบนดอกกลวยไมแหง โดยนําชอดอกกลวยไมสดท่ีคัดแยกและเสียบหลอดแลว     

วางเรียงทีละชอ บนโตะพ้ืนตะแกรง หรือหอยแขวนบนราว โดยเอาปลายชอลง เพ่ือใหดอกกลวยไมแหง 

ใชเวลา 1 ช่ัวโมง ถึง 3 ช่ัวโมง ขึ้นกับความเปยกช้ืนของชอกลวยไม และบางฤดูกาล เชน ฤดูฝน อาจตอง

ใชพัดลม หรือเคร่ืองดูดความชื้น เปนตน (ภาพท่ี ข.4) 

ก.2.2.5 ถาตองการเก็บรักษาดอกกลวยไมกอนการคัดบรรจุ ควรมีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษา

คุณภาพ เชน วางพักชอดอกกลวยไมท่ีมาถึงโรงคัดบรรจุ โดยวางตั้งในภาชนะท่ีมีน้ําสะอาด หรือท่ีมี

สารละลายยืดอายุการใชงาน หรือเก็บรักษาดอกกลวยไมในหองท่ีมีอุณหภูมิไมเกิน 25 
O
C เพ่ือลด

อุณหภูมิดอก (ภาพท่ี ข.5) 

ก.2.3 การบรรจุดอกกลวยไม 

ก.2.3.1 วัสดุท่ีใชทํากลองบรรจุควรใหม สะอาด มีความแข็งแรง ทนแรงกระแทก แรงกด ท่ีอาจเกิดขึ้น

ระหวางการขนสง สามารถปองกันและรักษาคุณภาพดอกกลวยไมใหอยูในสภาพท่ีดีเม่ือถึงปลายทาง  

กลองบรรจุควรมีชองระบายอากาศ และไดรับการออกแบบอยางถูกตองเหมาะสมกับดอกกลวยไมแตละ

ชนิดและรูปแบบ 

ก.2.3.2 การบรรจุดอกกลวยไมลงถุงหรือหอตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ไมบรรจุในปริมาณท่ีทําให

เกิดผลกระทบตอคุณภาพดอกกลวยไมขณะขนสง เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกดอกกลวยไม (ภาพท่ี ข.6) 

ก.2.3.3 ดอกกลวยไมท่ีบรรจุลงกลองบรรจุแลว ตองเก็บรักษาในหองท่ีมีอุณหภูมิไมเกิน 25 
O
C เพ่ือลด

อุณหภูมิดอก และรักษาคุณภาพดอกกลวยไม 

ก.2.3.4 นําดอกกลวยไมท่ีบรรจุลงถุงหรือหอแลว เรียงลงในกลองบรรจุดวยความระมัดระวัง ไมบรรจุใน

ปริมาณท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพดอกกลวยไมขณะขนสง (ภาพท่ี ข.7) 

ก.2.3.5 ใหแสดงขอมูลรายละเอียดท่ีถูกตองของสินคาบนฉลากหรือกลองบรรจุ ไดแก ช่ือสกุล และ/หรือ 

ช่ือพันธุทางการคา ช้ันคุณภาพ รหัสขนาด และ/หรือ ขนาดตามขอตกลงระหวางคูคา จํานวนชอดอก 

เคร่ืองหมายการคา (ถามี) รหัสผูสงออก และ/หรือ ผูคา แหลงผลิต (ช่ือประเทศ) และท่ีอยูผูสงออก/

ผูคา 

ก.2.4 รมสารเมทิลโบรไมดเพื่อกําจัดศัตรูพืชตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา (ถามี) 

ในกรณีท่ีมีขอกําหนดของประเทศผูนําเขา ใหใชสารรมเมทิลโบรไมดเพ่ือกําจัดศัตรูพืช ตองปฏิบัติตาม

ขั้นตอนท่ีผานการรับรองและขึ้นทะเบียนโรงรมจากกรมวิชาการเกษตร  
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ก.2.5 การเก็บรักษาดอกกลวยไม (ภาพท่ี ข.8) 

ดอกกลวยไมท่ีบรรจุลงกลองบรรจุ ตองเก็บรักษาในสถานท่ีท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิไมเกิน 25 
O
C จนถึง

เวลาขนยายขึ้นรถขนสง เพ่ือรักษาคุณภาพดอกกลวยไม 

ก.3 การบํารุงรักษาและการสขุาภิบาล 

ก.3.1 มีมาตรการในการบํารุงรักษาและทําความสะอาดกอนและหลังปฏิบัติงาน 

ก.3.1.1 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเพียงพอ และมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ บริเวณ

โดยรอบสถานประกอบการ มีการระบายน้ําท่ีดี ไมควรมีเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยติดคางในทอระบายน้ํา 

ก.3.1.2 จัดใหมีอุปกรณลางมือและอุปกรณสําหรับทําใหมือแหง อยางเพียงพอและอยูในสภาพท่ี

เหมาะสม 

ก.3.1.3 หองสุขา ท่ีตั้งอยูภายในบริเวณสถานประกอบการตองสรางอยางถูกสุขลักษณะ มีการทําความ

สะอาดอยางสมํ่าเสมอ 

ก.3.1.4 ไมนําอาหารเขามาในบริเวณพ้ืนท่ีสําหรับกระบวนการปฏิบัติงานคัดบรรจุ เพ่ือหลีกเล่ียง       

การชักนําใหสัตวพาหะนําเช้ือเขามาหลบซอนตัวและอยูอาศัย 

ก.3.2 มีเคร่ืองมืออุปกรณเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน มีการทําความสะอาดทุกคร้ังหลังการใชงาน 

โดยระบุผูรับผิดชอบ รวมถึงวิธีและความถี่ของการทําความสะอาด อุปกรณท่ีทําความสะอาดแลวควรเก็บ

ใหเปนสัดสวนในสถานท่ีท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีจะเอ้ืออํานวย

ตอการใชไดตลอดเวลา  

ก.3.3 มีการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร  

มีการจัดสถานท่ีสําหรับเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย แยกไวเปนสัดสวน มีปายช่ือชัดเจน และมีมาตรการ

กําจัดวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เหลือใชอยางถูกตอง และระมัดระวังการปนเปอนสูแหลงน้ําสาธารณะ 

ก.4 สุขภาพและการใหความรูแกผูปฏิบัติงาน 

ก.4.1 มีอุปกรณสําหรับปองกันอันตรายท่ีเหมาะสม ใชงานไดและเพียงพอ ใหแกผูปฏิบัติงานท่ีตองสัมผัส

กับวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
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ก.4.2 มีส่ิงอํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะสวนบุคคลอยางเพียงพอ เพ่ือใหแนใจวาสามารถคงไวซ่ึง
สุขลักษณะสวนบุคคลในระดับท่ีเหมาะสม เชน เคร่ืองแตงกาย ชุดกันเปอน อาจมีท่ีคลุมผม และรองเทาท่ี

ใชเฉพาะ อุปกรณลางมือเพ่ือความสะอาด กอนและหลังปฏิบัติงาน และมีบริเวณสําหรับรับประทานอาหาร
แยกจากพื้นท่ีปฏิบัติงาน เปนตน 

ก.4.3 มีการดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ เชน มีอุปกรณการปฐมพยาบาล

เบื้องตนท่ีจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงาน มีการดูแลรักษาเม่ือเจ็บปวย เปนตน 

ก.4.4 ควรมีการใหความรูแกผูปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ไดแก  

(ก) อบรมผูปฏิบัติงานใหม ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน 
(ข) อบรมทักษะการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องตน 
(ค) อบรมใหกับผูปฏิบัติงานท่ีตองจับตอง และ/หรือ จัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร สารฆาเช้ือโรค     

หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ 

ก.5 การบันทึกขอมูล 

ก.5.1 มีการบันทึกขอมูลตางๆ ไดแก 

ก.5.1.1 แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 

ก.5.1.2 ชนิดและปริมาณดอกกลวยไมท่ีผลิต/รุน/วัน 

ก.5.1.3 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร และ/หรือ การรมเมทิลโบรไมด (ถามี) 

ก.5.1.4 อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาดอกกลวยไมท่ีผลิต/รุน/วัน 

ก.5.1.5 ประเทศคูคาปลายทาง 

ก.5.1.6 ขอมูลเสริมอ่ืนๆ ท่ีจะเปนประโยชนกรณีท่ีเกิดปญหา 

ก.5.2 เก็บรักษาบันทึกขอมูลตอเนื่องอยางนอย 1 ป ไดแก เอกสารสําคัญท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

และบันทึกการดําเนินการอบรม เพ่ือใหสามารถตามสอบสินคาได 
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ภาคผนวก ข 
ภาพตัวอยางการปฏิบัติงานภายในโรงคัดบรรจุดอกกลวยไม 

  

ภาพที่ ข.1 การตัดโคนกานชอดอกกลวยไม (ขอ ก.2.1.1 (ก)) 

 

 

ภาพที่ ข.2 การคัดแยกช้ันคุณภาพและขนาดชอดอกกลวยไม (ขอ ก.2.2.1) 
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ภาพที่ ข.3  การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องตน (ขอ ก.2.2.2) 

 

 

ภาพที่ ข.4 การผ่ึงดอกเพื่อทําใหน้ําบนชอดอกกลวยไมแหง (ขอ ก.2.2.4) 
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ภาพที่ ข.5 การพักชอดอกกลวยไมกอนการคัดบรรรจุ (ขอ ก.2.2.5) 

 

 

 

ภาพที่ ข.6  การบรรจุชอดอกกลวยไมลงถุงหรือหอ (ขอ ก.2.3.2) 
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ภาพที่ ข.7 การจัดเรียงชอดอกกลวยไมในกลองบรรจุ (ขอ ก.2.3.4) 

 

 

ภาพที่ ข.8 ดอกกลวยไมท่ีบรรจุแลวตองเก็บในหองที่รักษาอุณหภูมิเพื่อรอขนสง (ขอ ก.2.5) 
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ภาคผนวก ค 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวยท่ี SI (International System of Units หรือ Le Système 

international d' unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้  

 
รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว เซนตเิมตร (centimeter) cm 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) 
O
C 

 
 

 

 


